KEDVES TOKORCSIAK !
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA (ingyenes épületlátogató hétvége)
2012. SZEPTEMBER 15-16. (szombat- vasárnap)

Vas-megye, Tokorcs, Szabadság u. 53.

Péntek József és családja

Az Európa Tanács védnökségével már 48 országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő
örökségi napokat. A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk országunk szellemi
örökségére, az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom
egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik
hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a
látogatók előtt.(www.oroksegnapok.hu)
Tokorcson is sok szeretettel várják a látogatókat, akit érdekel a falu legöregebb háza. Tájház jellegű lakóház,
csak a Kulturális Örökség Napjain látogatható, mely kb. 150 éves, tornácos, három helyiségből áll. Észak-déli
fekvésű, a bejárati ajtó keletre néz. Vályogból készültek a falak, eredetiek a gerendák és a mennyezet. A belső
berendezés régies hangulatot tükröz. Lakható, élhető, szép öreg ház.
Az ingyenes látogatás nyitvatartási ideje: 2012. szeptember 15-16.
Szombaton és vasárnap: 9.00-17.00 óráig.
A ház Tokorcs fő utcáján található, Kulturális Örökség Napjai zászlóval jelölt.
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